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Als ik het tafereel op de cover van deze roman op m'n gemak in me 

opneem en ik zie een bruine beer op z'n dooie gemak in het weiland 

net buiten het dorp rondstruinen, zou ik zomaar door de schrijver op 

het verkeerde been kunnen worden gezet. Gaat het over een beer 

die uitgebroken is en wegvlucht van het dorp waar hij als circusbeer 

zijn bestaan had? Of vluchten de mensen uit het dorp misschien voor 

de dreigende aanval van een wilde beer?  

Dan lees ik de eerste woorden uit het voorwoord: 'De beer, die 

zichzelf koesterde met de naam Napoleon, trok een fles wijn open en 

pakte het boek “Het Schuim der dagen” van Boris Vian. Napoleon, de 

beer, verwondert zich over het feit dat hij al na een paar regels 

teruggebracht wordt naar de mooiste tijd van zijn leven. Zijn 

kindertijd, die vol was van de hunkering naar volwassenheid'.  

Ik raak in totale verwarring. Is dit een sprookje of een 

fantasieverhaal? Ik heb op de cover toch echt 'roman' zien staan. Al 

verder lezende vervagen al mijn vermoedens en verwachtingen en 

raak ik volledig in de ban van een geweldig verhaal over de Franse 

schrijver Boris Vian, Hij brengt middels zijn pen niet alleen een beer 

en de personages uit het verhaal tot leven, maar laat deze beer als de 

nieuwe keizer Napoleon van Frankrijk furore maken. Op het 

Panthéon, de begraafplaats voor beroemdheden, waar Vian reeds 

lange tijd aan gene zijde verblijft heeft hij ontmoetingen met 

schrijvers, zangers, filmsterren en andere helden uit de geschiedenis. 

Boris schrijft zijn hoofdstukken op een terras van café La Coupole en 

wordt uiteindelijk geconfronteerd met de personages in het verhaal 

als levende wezens. 



Wanneer ik aan het eind van het boek ben aangeland, begrijp ik pas 

goed wat de laatste regel van het voorwoord betekent: 'Hij las door 

en verdwaalde verder in een tekst vol wonderen die, zin na zin, 

ontspoorden naar absurditeiten die toch volledig geloofwaardig 

waren.'  

Deze roman van Ton van Reen vind ik een geweldig boek omdat het 

van begin tot eind vol verrassingen zit. Een echte aanrader voor 

mensen die zich graag laten meeslepen over de scheidslijn van leven 

en dood, van werkelijkheid en fantasie. De veelzijdigheid, of 

misschien beter gezegd de grenzeloosheid van deze schrijver laat zien 

waarom hij in zijn auteursleven al bijna 90 boeken heeft geschreven 

en uitgebracht en dat zijn hoofd nog vol zit met materiaal voor meer 

boeiende verhalen. Ik heb het voorrecht hem persoonlijk te kennen 

en als wij elkaar ontmoeten vertelt hij over de verhalen die hij nog 

graag wil schrijven, alvorens hij het tijdelijke voor het eeuwige zal 

verwisselen. Maar, wie weet, ontmoet hij dan al die beroemdheden 

uit dit boek. 
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